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Mens gasen holder
vågent øje med
eventuelle farer på
søen ved Apotekerengen, har gåsemor
travlt med at genne
de nye små ud på
deres første vandværd.
Foto Eva Kristensen
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Stress kan ramme alle
Flere og flere danskere rammes af stress. Senest har en undersøgelse vist, at over 150 børn i Nordjylland er så hårdt
ramt af stress, at det går ud over deres skolegang.
Der kan være mange årsager til dette. Modstandere af den
nye skolereform er ivrige for at lægge skylden på den. Andre peger på skilsmisser og andre svigt i hjemmet.
Men mon ikke man også skal se på andre muligheder for
at finde årsagen til stress? I årevis har vi kæmpet for at få
arbejdstiden sat ned. Det er som bekendt lykkedes, men
lønmodtagerne har også betalt en høj pris med krav om
højere tempo, mere automatisering og færre jobs. Over
100.000 danskere er ledige, mens udlændinge har taget en
stor del af arbejdet til en langt lavere løn. Frygten for at
blive fyret eller ikke at kunne slå til har ramt mange danske familier, og det er smittet af på børnene.
Sidst men ikke mindst giver mobiltelefonerne stress. Især
børn har brug for tryghed og kærlighed. Med mobiltelefonen er familiecirklen, som engang var en hestesko i tvtiden, nu en dialog på fjern afstand. Den er ensomhed på
afstand.
LGH
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Buen genåbnes på mandag
24. april genåbnes Buen i Kolding
for al trafik på strækningen mellem Kolding Å og Ågade. Målet
er at forbedre trafikafviklingen i
Kolding midtby, så færre bilister
kommer til at holde i kø i myldretiden.
Den oﬃcielle åbning sker mandag kl. 15 på Buen ved Kolding
Å. Alle er velkomne til en lille
uformel ceremoni, hvor der bydes
på snacks og taler ved Knud Erik
Langhoﬀ og Molle Lykke Nielsen,
henholdsvis formand og næstformand i teknikudvalget.
”Vi anslår, at 8.000-10.000 bilister
i gennemsnit vil benytte Buen
hvert døgn. Det vil aflaste det
samlede pres på vejnettet i midtbyen, så trafikken i myldretiden
kommer til at glide bedre,” fortæller trafikchef Martin Pape.
Strækningen, som nu genåbnes,
er i dag gågade med adgang for
busser, knallerter og cyklister.
Når Buen genåbnes for al trafik,
vil den anbefalede hastighed efter
aftale med politiet være 30 km/t
af hensyn til trafiksikkerhed og
tryghed.
”Trafikanterne anbefales at holde
lav hastighed af flere grunde.
Strækningen mellem Kolding Å

og Ågade går
gennem et uddannelsesområde
med mange mennesker.
Buen
bruges også bybusser og rutebiler, og når de
standser for afog påstigning af
passagerer, skal
bilerne
bagfra
vente eller forsigtigt køre uden
om
busserne,”
forklarer Martin
Pape.
Genåbningen af
Buen blev vedtaget af politikerne i teknikudvalget
i december måned. Når strækningen først åbnes 24. april, skyldes
det behovet for ny afstribning.
”Genåbningen af Buen er godkendt af politiet, og et af kravene
var tilpasning af afstribningen.
Hvis vejstriberne skal holde ordentligt, kræves lunt vejr, så vi
har ikke kunnet gøre det før,” oplyser Martin Pape.
Stribearbejdet og opsætningen af
nye skilte gennemføres i ugen op
til genåbningen af Buen. Nogle af

God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Kun

9950

Alt medfølger!

Rejecocktail eller tartelet- Forret, 3 x steg,
ter med høns i asparges Salatbar og kartofeller *dampet kold laks ler.
Dessert kun 10,00
med
hummerdressing,
rejer, asparges og kaviar.
3 X STEG: Mør glaseret
oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt svinekølle.
Salatbar med 6 slags salat og grønt,
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler. Æbletærte med
cremefraiche eller islagkage.
de afstribninger, som fjernes, er
ledelinjerne på tværs af kørebanen for blinde og svagtseende.
Fremover henvises disse borgere
til fodgængerovergangene ved
Skamlingvejen og Sdr. Havnegade, når de skal krydse Buen.
Politikerne har vedtaget, at konsekvenserne af genåbningen af
Buen evalueres til efteråret. Her
vurderes både den trafikale
eﬀekt, og om der er behov for
mindre justeringer af de fysiske
forhold.

Sælges kun i hele á 8 pers.
* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.
Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste
antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5
dage. Kontant betaling ved levering, og husk
dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK
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Danmark spiser sammen

Kolding Kommune støtter igen op
om den landsdækkende kampagne, ”Danmark spiser sammen,”
som foregår i uge 17.
10 af Kolding Kommunes brugerstyrede aktivitetshuse afholder i
uge 17 forskellige spisearrangementer.
Årsagen er, at Kolding Kommune
igen i 2017 støtter op om den
landsdækkende happening

”Danmark spiser sammen.”
Begivenheden sætter fokus på
kampen mod ensomhed, og målet
med de mange fælles måltider er
at skabe nye fællesskaber på
tværs af generationer, kulturer og
samfundslag.
På den måde håber man at kunne
bidrage til at få ændret på, at der i
Danmark er cirka 210.000 borgere,
der føler sig ensomme.

”Gennem de mange fælles måltider hjælper aktivitetshusene til i kampen mod ensomhed ved
at skabe nye fællesskaber,” siger Søren Rasmussen, der er udvalgsformand i Senior- og Socialforvaltningen.
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100 folkeskolelever skal
forske i bakterier
Der skal forskes i bakterier under
forskningens døgn i Kolding. Som
optakt skal 100 elever fra henholdsvis Bramdrup Skole og
Brændkjærskolens 8. klasser, have
dyrkning af selvlysende bakterier,
fremstilling af bioplast med mælk
samt udskilning af DNA på skoleskemaet i 10 uger.
Eleverne undervises på SDU,
hvor de arbejder med gør det selv
og gør det sammen biologi. Undervisningen omfatter elementer
som byg dit eget laboratorium, 21.
Century Skills og formidling i forbindelse med Forskningens Døgn
d. 28.4.
Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem teorioplæg,
fremstilling af laboratorieudstyr
ved hjælp af lasercutter og anden
teknologi og laboratoriearbejde
med mikroorganismer og andet
biologisk materiale. Eleverne får
indblik i muligheder for at gro tøj
eller møbler, farve tøj ved hjælp af

bakterier, lave biobrændstof eller
selvlysende kunstværker og får
indblik i designerens og biologiens verden på en måde, der ikke
kan opleves i det almindelige
klasseværelse.
Eleverne introduceres til en verden, hvor innovation, design, biologi og bæredygtighed hænger
sammen på en naturlig måde,
samtidig med at de får mulighed
for at fordybe sig på helt nye måder og derved rustes til en bæredygtig fremtid.
I løbet af Forskningens Døgn d.
28.4. skal eleverne så vise deres
viden, processer og resultater
frem for skoleelever, forældre og
byens borgere, når der bliver
åbent laboratorie på SDU.
Forløbet blev udviklet af SDU
samarbejdspartner professor Danielle Wilde som en del af hendes
forskning i bæredygtigheds design og kreativitet. I samarbejde
med SDU Maker Lab og Pædago-

gisk Center Kolding, blev der
skabt kontakt til lokale skoler og
skabt en lokal forankring. Pressen er velkommen til at møde op
og se hvordan eleverne arbejder
forud for forskningens døgn.
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Biohacking betyder, at man hacker et biologisk system eller en biologisk proces. Når man hacker
skiller man tingene fra hinanden
og sætter dem sammen på en ny
og bedre måde.
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Til søs med Poul Hartling
Af Lars Gregers Hansen
I 1987 var en flok pressefolk, heriblandt jeg, af rederiet DFDS inviteret
til at deltage i en sejlads op langs den
norske kyst til Nord Kap. Det foregik
med skibet ”M/S Winston Churchill”,
som rederiet havde ladet bygge i
1967.
I 1985 blev skibet solgt til Mols Linien,
og i 1986 købte DFDS skibet tilbage.
Året efter fandt presseturen sted for at
markere dengang nye tilbud om
krydstogter. Tidligere havde
”Winston Churchill” været indsat på
ruten Esbjerg-Harwich og EsbjergNewcastle i de gode gamle dage med
toldfrit salg ombord og musikalsk underholdning i skibets restaurant og
diskotek.
Nu gjaldt det altså Norge med besøg i
de smukke fjorde.
Vi pressefolk sad til bords med kaptajn Poul Erik Toftehøj Nielsen og
hovmesteren (chiefpurseren), Steen
Halkjær, ved en frokost med alskens
herligheder. På den tid var det nyeste
i den digitale verden VHS-bånd til
hjemmebrug, og meget populær var
filmen ”S/S Martha”. De handlede om

en rusten skude, hvor besætningen sparede på maling
og vedligeholdelse og i stedet brugte pengene til overdådige frokostborde.
Da vi var samlet til en fyrstelig frokost på ”M/S Winston Churchill”, kastede kaptajn Toftehøj Nielsen et vurderende blik på udvalget af
mad. Så kikkede han på
hovmesteren og sagde: - Jeg
synes ikke, der er nogen
brottsjøsild?
Og hele selskabet skraldgrinede, for det var én af de replikker, man husker kaptajn
Peter Nielsen, spillet af Karl
Stegger, sige i filmen
”Martha”. Og det var åben- Poul Hartling blev valgt i Kolding
bart en joke mellem DFDSkaptajnen og hans hovmester.
end hovmesterens. Om det nu var
Og kaptajnen understregede hovmehelt rigtigt, må stå hen i det uvisse,
sterens betydning. Nok var han selv
men morsomt var det i hvert fald.
skibets vigtigste person, men hovme- Da jeg senere på dagen kom gennem
steren var næsten lige så betydnings- salonen på ”M/S Winston Churchill”,
fuld, så der var en lønforskel på de to, fik jeg øje på Poul Hartling og fru Eliidet kaptajnens årsløn var 1 kr. højere sabeth. Jeg kendte Poul Hartling, idet

han, få dage efter at jeg var tiltrådt
som chefredaktør for Kolding Folkeblad i 1978, pludselig dukkede op på
bladet for at hilse mig velkommen og
for at få en snak om, hvad jeg ville gøre som ny bladleder. Vi aftalte i øvrigt, at Hartling skulle skrive en velkomst til sin afløser i Koldingkredsen.
Det var Peter Brixtofte, der som bekendt blev valgt og senere blev borgmester i Farum, men det er en helt anden historie.
Poul Hartling havde jo et usædvanligt
godt kendskab til Kolding, da han
havde været folketingskandidat for
partiet Venstre og var blevet valgt dér
lige siden 1964. Han overtog kredsen
efter politimester Vagn Bro. I 1973
blev Poul Hartling statsminister og

Visens Venner
i Kolding
Her mødes folk, som er glade for
at spille, synge eller lytte til
danske og nordiske viser og sange og at nyde de humoristiske og
til tider alvorlige og vemodige tekster.

www.visensvennerikolding.dk
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dannede en smal Venstre-regering,
der holdt indtil 1975.

Poul Hartling fortsatte som formand for Venstre indtil 1978, da
han blev FN’s flygtningehøjkommissær, og nu var hans virke i Geneve.
Jeg hilste på Hartling og hans kone
og fik en snak med dem. Så kom jeg i
tanke om, at der dagen før havde
været en lille quiz-konkurrence i vores egen lokalradio.
Radio FRN – Folkebladets Radio
Nyt – havde bl.a. spurgt sine lyttere
om, hvilken stilling Poul Hartling nu
havde. En af vores egne maskinsættere, Arne Johnsen, havde ringet
til radioen, og han var lidt i tvivl om
svaret.
Det fortalte jeg Poul Hartling, og så
spurgte jeg ham, om han var med på
en lille spøg. Den gik ud på, at vi
over skibstelefonen ringede til Folkebladets radio og fik fat i Arne Johnsen, så han og radioens lyttere fik at
vide, hvad Hartling lavede nu, da
han ikke længere var folketingskandidat i Kolding.
Det var Poul Hartling helt med på,
og sammen gik vi op på DFDS skibets kommandobro. Jeg havde naturligvis sikret mig kaptajnens tilladelse til besøget.
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Hartling var jo både en verdensmand og samtidig en politiker med
benene helt ned på jorden. Han var
interesseret i skibets teknik og fik en
længere snak med oﬃcererne på
broen, mens han nød den storslåede
udsigt over havet, som ”M/S Winston Churchill” pløjede sig igennem.
Alt imens fik jeg over skibstelefonen
forbindelse med journalist Gitte
Stæhr Hansen, som var leder af Folkebladets radio, og satte hende ind i
spøgen. Hun kaldte derpå maskinsætter Arne Johnsen i studiet, som lå
i Folkebladets bygning i Jernbanegade i Kolding.
Arne Johnsen, som ellers var rap i replikken, blev meget overrasket over,
at Poul Hartling havde ringet ham
op fra Nordatlanten for at snakke
lidt om, hvad flygtningehøjkommissæren lavede.
Det fik de en længere snak om, og
Poul Hartling benyttede lejligheden
til at sende en hilsen til de mange i
Kolding, der havde stemt på ham
som statsminister.
DFDS solgte i 1996 ”M/S Winston
Churchill” til rederiet Emerald Empress, og i 2004 blev skibet hugget
op i Indien.

Mindeord om
Frode Schmidt

Frode udnævnt til æresmedlem, hvilket
han blev meget rørt over. Manden med
det store hjerte for andre fældede en tåre.
Dagligt handlede han ind for alle på
Tirsdag den 11. april fik vi meddelelBasagervej og selskabsmand, som han
sen om, at Frode var sovet stille ind.
var, blev der ofte budt på frokost hos
Frode Schmidt blev 89 år og var trods
fremskreden sygdom aktiv indtil 3 uger Frode i nr. 1.
Når børnene på krisecentret havde fødfør sin bortgang.
Aktivitetscenter Basagerhus , bliver al- selsdag, hejste han flaget, og i sin sparsomme fritid tog han vagter i Kolding
drig det samme uden Frode.
Han var medlem af bestyrelsen fra star- Miniby. Frode vil blive savnet.
ten i 2013 og indtil nu. Frode var en ild- Torsdag den 20. april kl. 11 blev han bisjæl. Det var ham, der åbnede, og ham sat fra Nr. Bjert Kirke, Kolding.
Æret være Frodes minde.
der lukkede centret hver dag. Vores ʺ
På bestyrelsen vegne
førstemand ʺ var med over alt, kunne
Connie Hermansen
alt og ville alt.
Til generalforsamlingen i februar blev

Kulturcafé om Jane Austen
Lone Vesterdal, sognepræst ved Bramdrup Kirke fortæller om Jane Austen i anledning af, at det er 200 år siden Jane Austen døde
Kom og vær med til at lytte og diskutere i vores hyggelige kulturcafé på Kolding
Bibliotek den 25. april kl. 10-11.30
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor der både er tid til at lytte og diskutere
kultur. Der vil være et oplæg af en præst og herefter er det tid til diskussion
Der er mere Kulturcafé på følgende datoer i 2017: 30/5, 26/9. Alle dage kl. 10 –
11.30 i lokalet Holms på Kolding Bibliotek. Det er gratis, og man møder bare op.
Kulturcaféerne er skabt i et samarbejde mellem Koldingbibliotekerne og en række præster fra Kolding. Derfor er det også en mulighed for at møde en række

af byens præster omkring spændende kulturelle emner.
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Den sidste amtmand på Koldinghus
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
Benjamin Georg Sporon (3. juni
1741– 23. marts 1796) var lærer for
kronprins Frederik (6.), amtmand
og sproglig forfatter.
Han var født 1743 i Køge som søn
af rektor ved byens latinskole Nicolai Sporon. 1756 blev han student i en alder af 15 år, hvorefter
han studerede teologi og tog embedseksamen i 1763.
1765 blev han dekan på Kommunitetet (et stort legat stiftet af Frederik 2. til hjælp for trængende
studenter) og levede i øvrigt af at
undervise, samtidig med at han
drev sproglige og æstetiske studier.
Sporon var på et tidligt tidspunkt
blevet bekendt med HøeghGuldberg, der som enkedronning
Juliane Maries fortrolige og lærer
for arveprins Frederik blev Danmarks statsminister efter Struensees fald 1772 og til Frederik (6.)s

mester for dronning
Juliane Maries og
arveprins Frederiks
pager, men rykkede
1773 op til den ulige
mere ansvarsfulde
stilling som informator for kronprins
Frederik; samtidig
fik han titel af professor, senere (1778)
af etatsråd.
Sporon havde mange egenskaber, der
kvalificerede ham til
dette hverv: grundige kundskaber i flere videnskaber og
pligtfølelse. Han tog
ikke let på arbejdet;
til brug ved underJens Juel: Benjamin Georg Sporon.
visningen udarbejdede han både en verdenshistorie og en danmarkshistokup 1784.
rie samt en lærebog i den kristelige
På Høegh-Guldbergs anbefaling
religions hovedlærdomme, der
blev Sporon 1771 ansat som hov-

1779 blev trykt alene til kronprinsens brug og 1780 indførtes i skolerne.
Da kronprinsen 4. april 1784 blev
konfirmeret, blev Sporon udnævnt
til kabinetssekretær hos prinsen
såvel som til gehejmekabinetssekretær og chatolkasserer hos kongen med titel af konferensråd.
Imidlertid overraskede prinsen 10
dage senere hoﬀet ved selv at gribe regeringen, og Sporon måtte
dele skæbne med den guldbergske
kreds; 15. april blev det ham meddelt, at man ikke længere havde
brug for hans tjeneste, og han var
afskediget.
Man tilbød ham et amtmandsembede, som han dog foreløbig ikke
ønskede at modtage, hvorefter han
med en pension af 2000 Rdl. trak
sig tilbage til Koldinghus, som efter hans ønske var blevet ham anvist til bolig.
Her levede han en årrække som
privatmand, beskæftiget med stu-
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Mindeplade for
B. G.
Sporon.
(Hænger
i
Seest Kirkes tårnrum)

Peter Gemzøe: Seest kirke. 1839 (Nu i museet på Koldinghus)
dier, især sproglige (bl.a. skrev
han en dansk synonymordbog) og
juridiske.
Efter at amtmand Hans de Hofman var død, udnævntes Sporon i
december 1793 til amtmand over

Koldinghus amt.
Med betydelig dygtighed, retfærdighed og utrættelig tålmodighed
i sit forhold til almuen styrede han
sit amt i lidt over 2 år til sin død,
23. marts 1796.

Sporon var medlem af det norske
Videnskabernes Selskab og en tid
præsident i Landhusholdningsselskabet, i hvilket han holdt et par
taler, der er trykt.
Benjamin Sporon døde på Kol-

dinghus 3. marts 1796 og ligger
begravet i Seest Kirke.
Efter Sporons død skiftede Koldinghus amt navn til Vejle amt, og
amtmandssædet blev flyttet til
Vejle.
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Lokalhistorie på DVD

Jernbanegade under besættelsen (32
min.)
PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD’er, som kan købes
ved henvendelse på tlf. 75 50 25 55 eller e- Kolding Miniby (33 min.)
mail 75502555@mail.dk
Kolding i 1930’erne (39 min.)
Befrielsen i maj 1945 (21 min.)
Kolding‐Egtved Jernbane (28 min.)

Historien om Kolding Banegård (50
min.)

Historien om Kolding Folkeblad (45 min.)

Kolding Havn ( 1 time)

I frihed bag pigtråd (25 min.)

Kirker i Kolding (1 time)

Hurra for Kolding
og Koldinghus

MIN MENING

I 1968 fejrede hele Kolding 700
året for Koldinghus. I 2018
skal vi så fejre 750 året for byens og hele kommunes vartegn.
Vi er heldig at have det fantastisk slot liggende lige midt i
byen med den smukke slotssø
lige ved siden af. Der er ikke
mange byer, der er så privilegerede.
Forberedelserne er allerede i
gang. Koldinghus har sat gang
i at indsamle midler og involvere
erhvervslivet.
Kolding Kommune har afsat midler til aktiviteter.
Jeg kan ikke sige
mig fri for at være
lidt stolt af, at det
var Dansk Folkeparti, der fik afsat
penge på budgettet til fejringen.
For mig at se er
Koldinghus
750
Susanne
års jubilæum en

helt oplagt mulighed for at få
slottet og hele Kolding endnu
mere på dagsordenen.
Husk alle gode ideer til fejringen er velkomne, og der er
ovenikøbet midler til at gøre
dem til virkelighed.
Susanne Hvid Hansen
Byrådskandidat for Dansk

Folkeparti
Kingosvej 15
6000 Kolding

Hvid Hansen
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Vidste De, at
æsler dræber hvert år flere mennesker
end flyulykker.
perler smelter i eddike.

Send en mail til
75502555@mail.dk
og vi sætter dig på listen,
så du får besked, når en ny
KOLDING SENIOR er på

nettet.

Olivenhaven

hjernen består af 80% vand.
hjerter konge er den eneste der ikke har
skæg.

Kløverhøj

Coca-Cola er verdens nærmeste kendte
udtryk. Kun OK (okay) overgik i CocaCola i 2001.
Danmark menes af mange historikere at
være det eneste land, der altid har været
selvstændigt.
en rulle toiletpapir har i gennemsnit 333
stykker.
4% af alle kinesere er millionærer.

Bliv gratis abonnent

Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre:
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

intet rimer på pølser.
har læst, at Anders Samuelsen har åbnet Liberal Alliances landsmøde med tårer og erklæret, at det bliver en svær tale.
Han har ganske ret. Svært,
fordi de fire LA-ministre er
blandt de mest upopulære
i regeringen. Og svært, fordi det er vanskeligt at forklare, hvorfor man byttede
valgløfter med ministerbiler.

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE

mennesker og delfiner er de eneste arter, der har sex for fornøjelsens skyld.
der er nok jern i et menneskes krop til at
kunne lave et lille søm.
man bruger i gennemsnit 12 uger af sit
liv på, at et trafiklys skifter til grønt.
der bliver drukket 3000 kopper Nescáfe
i sekundet.

Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

V. Nebel
6040 Egtved
Paletten
Norgesvej 6
6000 Kolding
Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

Munkensdam

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

Tøndervej 102
6000 Kolding
Tlf. 76 32 56 00

Toftegården
Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44

Vonsildhave

Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70

Lokalcenter Taps
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld

Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19

Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund

Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

Oasen
Bavnehøj 177

